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Vraag
De denkprocessen in je brein die ervoor 
zorgen dat je gedrag kunt aansturen, noem 
je executieve functies. Wat betekent 
executief?



Antwoord
Doen



Vraag
Hoe noem je de executieve functie die 
ervoor zorgt dat je een impuls kunt 
onderdrukken?



Antwoord
Inhibitie



Vraag
Hoe noem je de executieve functie die 
ervoor zorgt dat je je gedachten en je 
gedrag kunt aanpassen?



Antwoord
Cognitieve flexibiliteit



Vraag
Hoe noem je de executieve functie die 
ervoor zorgt dat je je geheugen actief 
gebruikt?



Antwoord Werkgeheugen



Vraag
Hoe noem je de executieve functie die 
ervoor zorgt dat je nadenkt over wat je wilt 
doen en hoe je dat gaat doen en dat je gaat 
starten?



Antwoord
Plannen en organiseren



Vraag
Teken dit model na.
Laat zien dat je niet goed kunt denken als 
je vol met emoties zit.



Antwoord
Gaan de emoties omhoog, dan zwakt het 
denken af. En andersom.



Vraag
Hoe noem je de executieve functie die 
ervoor zorgt dat je je bewust van je eigen 
gedrag en het effect op anderen, maar ook 
bewust bent van de stappen die je zet bij 
een taak?



Antwoord
Gedragsevaluatie (of zelfinzicht)



Vraag
Wat doet het filterbrein?



Antwoord
Het filterbrein bepaalt waar we onze 

aandacht op richten.



Vraag
Wat is het rustbrein?



Antwoord
Het rustbrein is als je niets doet, dagdroomt, 
staart, terugdenkt aan wat er eerder gebeurd 

is, toekomstplannen maakt, enzovoort.





Stimuleren en 
compenseren



Executieve functies kun je 
niet trainen.



Vaardigheden kun je wel 
aanleren.
En je kunt kinderen een 
rijke omgeving bieden.



Denk eerst goed na over 
je verwachtingen.

https://www.kinderpsy.nl/wp-content/uploads/2020/02/Factsheet-ontwikkeling-EF.pdf



Rust, emoties en 
aandacht spelen een 
cruciale rol.



Je kunt stimuleren en 
compenseren.



Stimuleren betekent dat 
je leerlingen helpt om het 
zelf te gaan doen.



Compenseren betekent 
dat je rekening houdt met 
de zwakke zelfsturing van 
je leerlingen en dingen 
voor ze aanpast.



Hoe compenseer je 
in de klas?



Voorspelbaarheid, 
structuur en een positieve 
omgeving zijn de 
belangrijkste ingrediënten 
om leerlingen te helpen.



Opdrachten geven

• Houd rekening met de hoeveelheid informatie die 
kinderen kunnen verwerken.

• Maak opdrachten zo duidelijk en gestructureerd 
mogelijk.

• Geef niet te veel taken.
• Houd taken kort.
• Wees je bewust dat kinderen die niet weten wat ze 

moeten doen, geneigd zijn om af te haken. Dat geldt 
vooral voor dingen die ze minder leuk vinden om te 
doen.

• Beperk zoveel mogelijk overbodige prikkels.





Opruimen

• Hak de taak in brokken.
• Zorg dat het einde in zicht is.
• Geef heldere opdrachten (Leg de lego in 

die bak).
• Maak een afvinklijst.



Aandacht bij de taak houden

• Versterk de focus door voldoende 
rustmomenten (voor het brein).
• Beperk de hoeveelheid werk als je merkt 

dat het te veel is.
• Beperk de prikkels.
• Houd rekening met schommelingen in de 

focus (door emoties en wel of geen rust).



Vieringen op school

• Met Sinterklaas, verjaardagen, na de vakantie 
of nu weer na de schoolsluiting zitten kinderen 
hoog in hun emotie.

• Kinderen kunnen zichzelf dan minder goed 
sturen (= vertonen probleemgedrag).

• Bied juist deze dag voorspelbaarheid, structuur 
en een positieve omgeving.



Hoe stimuleer je 
executieve functies?



Zorg voor routines.





Binnenkomen
1. Jas
2. Tas
3. Goedemorgen
4. Boek



Naar huis
1. Tafel leeg
2. Stoel op tafel
3. Heb ik alles?
4. Groet!



Het stoplicht



Verhaalsom
1. Tekening
2. Schrijf de som
3. Schatting
4. Berekening
5. Controle
6. Herberekening







Boos?
• Ik tel tot 10
• Ik loop weg
• Ik zoek een meester of juf







Bied een rijke omgeving met veel 
ervaringen.

Inspireer!

Door ervaringen op te doen ontdek je meer over jezelf.
Dit vind ik leuk, hier ben ik goed in, dit wil ik leren.







Voorspelbaarheid, structuur 
en een positieve omgeving 
zijn een feest voor het brein.



De ppt vind je op:
www.beukeronderwijs.nl



Bedankt dat je er was! 
We hopen je weer te zien op maandag 4 april 2022.


